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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

( وذلك ما جاء مصرحا به يف تلك الرواية الصحيحة وهي يف كتاب األدب املفرد لإلمام البخاري  :الشيخ 

والشاهد أنكم ترون معي أن هذا احلديث  )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير 

إلخوانه املسلمني مجيعا  شامل لكل أسباب اخلري فال يكون املؤمن كامل اإلميان إال إذا طبع نفسه بأن حيب

وإذا حنن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكرمي حينئذ كان ذلك من أقوى , ما حيب لنفسه من اخلري 

اسباب أن تصلح نفوسنا وان تطيب أخالقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه املودة واحملبة 

. إلميان الكامل كما يبدو من هذا احلديث وذلك هو حسن اخللق فأساس ا, اخلالصة لوجه اهللا تبارك وتعاىل 

ألن املسلم حينها  كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل اخونه املسلمني مبا حيب لنفسه من اخلري ال شك  أنه 

سيكون على قدر عال جدا من حسن اخللق وحسن اخللق مجع خري الدنيا واآلخرة كما جاء يف احلديث 

إن الرجل الحسن الخلق ليدرك درجة قائم الليل ( : لى اهللا عليه وسلم أنه قال الصحيح عن النيب ص

أما لظروف حتيط , قد يكون هذا مقصرا يف عبادته هللا عز وجل وتنفله يف بعض الطاعات  )وصائم النهار 

رد , أو لغري ما سبب من األسباب الكثرية فكأنه قام الليل وصام النهار , به أو لكسل ينتابه يف نفسه 



إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل ( إحسانه خبلقه وذلك يستلزم أن حيسن معاملته إلخوانه 

حسن الخلق ( : كذلك جاء حديث رائع جدا من قوله عليه الصالة والسالم أال وهو   )وصائم النهار 

ند توجيهات هذه األحاديث وحينئذ ليكون املسلم ع )وحسن الجوار يعمران الديار ويطيالن في األعمار 

الصحيحة فعليه أن يراقب نفسه يف معاملته إلخوانه يف كل جوانب احلياة وهذا بطبيعة احلال يستلزم أن ال 

يقول يف أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه فأنتم مجيعا تعلمون حترمي الغيبة وحترمي النميمة وحترمي إزعاج 

لكن الواقع املؤسف أن كثريا من املسلمني حىت منا حنن السلفيون الذين املسلم واإلضرار به وحنو ذلك 

خصهم اهللا عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثري أو أكثر املسلمني لكنهم مع األسف 

املسلم مع املسلم  . نسوا القسم اآلخر مما كان عليهم أن يقوموا به أال وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض 

ألن هذه األشياء  , ا لست حباجة ألن أذكركم بتحرمي الغيبة والنميمة وحماولة اإلساءة إىل الناس كذلك أن

كلها معروفة لديكم لكين أذكركم والذكرى تنفع املؤمنني بوجوب مراعاتنا هلذه األحكام الشرعية عمليا وأن 

يها نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه ال ننحرف عنها خلقيا لنستحق تلك املراتب واملنازل العالية اليت أشار إل

هذا  )حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيالن في األعمار ( من مثل قوله يف احلديث األخري 

وبعد , ما كتب يل أن أن أذكركم به لعل يف ذلك ذكرى حسنة والذكرى تنفع املؤمنني بإذن ربنا تبارك وتعاىل 

خواننا احلاضرين إن كان عندهم شيء من املالحظات أو من السؤال أو هذه التذكرة ال مانع أن نسمع من إ

  ...أسئلة توجه 

  وزع األوراق على بعضهم : أبو ليلى 

  هل األسئلة يف نفس املوضوع  :السائل 

  هو األوىل فإن وجد فبها وإال فاألهم من ذلك  :الشيخ 

  .اء اهللا ويف هذا الوقت أيضا هه ما ش, الشمس يا أبا أنس جار ابا انس قوموا من الشمس :السائل 

  نعم :الشيخ 

  . ...يعين اذا كان وصل الرحم  ...شيخنا بالنسبة  :السائل 

ملاذا ألنه مادام الرسول يقول يطيل العمر فإيش , عفوا إذا قلت لك سؤالك مفهوم ولكنه خطأ  :الشيخ 

قلت قصدك مفهوم لكن . علي لكن لكن أنا قلت لك سلفا فال تستعجل . معىن السؤال هل يطيل العمر 

السؤال خطأ ، لو قلت مثال مسعنا من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض املشايخ أم يفسرون طول 

العمر هنا ، بغري ما يدل عليه ظاهر احلديث كان أوجه و آدب بالنسبة لكالم الرسول الصريح السيما أن 

من أحب أن ينسأ له ( : ه عليه الصالة و السالم هناك حديثا آخر و هو منه أشهر و أصح أال و هو قول



من عجائب التأويالت اليت ال يكاد ينقضي تعجيب من .  )في أجله و يوسع له في رزقه فليصل رحمه 

صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويلهم هلذا احلديث و الذي قبله ، ألم يقولون ليس املقصود إطالة 

ركة يف عمر هذا اإلنسان ، و ملاذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل العمر حقيقة و إمنا املقصود املبا

حبجة هي قائمة على تأويلهم ، ذلك ألن يقولون ألن العمر حمدود و الرزق مقسوم ، و هذا مصرح يف 

ن سعادته يسأل ربه ع. األحاديث اليت فيها أن اجلنني قبل أن ينفخ فيه الروح و يأيت امللك و ينفخ فيه الروح 

يقول فإذا فالعمر حمدود و الرزق مقسوم فكيف يعين يقال أن العمر يطول و . و شقاوته و أجله و رزقه 

الرزق يتوسع عليه ، لذلك تأولوه بذلك التأويل و موضع تعجيب هو أنه ال ميكن للمسلم أن يقول فيما 

و مقسومة يف اللوح احملفوظ ال تتغري و ال تأولوه به إال ما يكون فيما تأولوه ، أي الربكة نفسها هي حمدودة 

تتبدل فإيش الفائدة من قولنا أن املقصود الربكة يف العمر و الربكة يف الرزق هو الربكة يف الرزق يف العمر ، 

هذه حقيقة ألن كثريا من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع و لكن مابني عشية و ضحاها يصبح صفر 

ضيق ، لكن نقول ملاذا تأويل طول العمر و سعة الرزق بالربكة أيضا حمدودة ؟ فإذا ما اليدين صحيح هذا الت

استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من اإلشكال الذي أوردوه على أنفسهم أي يف تأويلهم هذا يقال هلم 

ديث هو ما جاء يف احل: مكانك راوح ال يتقدم إطالقا ، فما هو اجلواب الصحيح ؟ اجلواب الصحيح 

صراحة أي الرزق يوسع على صاحبه باخللق احلسن و تواصل أقاربه و عمره يطول و كيف ذلك و العمر 

جواب السعادة و الشقاوة ، السعادة و الشقاوة أليست : بسيط جدا لو كنتم تعلمون : حمدد ؟ اجلواب 

بق عن قدر ماض أم أعمالنا هذه عن سا( : حمددة ؟ أيضا طبعا قد قيل للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

اعملوا فكل ميسر ملا خلق : ففيم العمل ؟ قال : قالو له  )ال ، بل عن قدر ماض : األمر انف ، قال 

هلفمن كان من أهل اجلنة فسيعمل بعمل أهل اجلنة ، و من كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار ، و 

بالحسنى فسنيسره لليسرى و أما من بخل و  فأما من أعطى و اتقى و صدق(( : تال قوله تبارك وتعاىل 

إيش معىن احلديث و اآلية ؟ معىن احلديث و اآلية أن )  ))استغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

السعادة و الشقاوة كل منهما مرتبط يف علم اهللا عز و جل و الذي سجل يف اللوح احملفوظ ، العمل الصاحل 

إذا عرفنا أن السعادة  -تفضلوا هنا تفضلوا ، يا اهللا بسم اهللا  ... -قاوة مع السعادة و العمل الطاحل مع الش

مرتبطة بالعمل الصاحل و الشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الطاحل و أن كل من العمل الصاحل و العمل الطاحل 

مل الصاحل سببان حيققان السعادة أو الشقاوة ، هذه حقيقة ال خالف فيها بني املسلمني أبدا ،  إذا كان الع

هو سبب السعادة و العمل الطاحل سبب الشقاوة فصلة الرحم و حسن اخللق سبب لطول العمر و السعادة 

و . أي ان احلديثني السابقني ذكرا و هو حسن اخللق و حسن اجلوار يعمران الديار و يطيالن يف األعمار . 



يتحدثان يف دائرة األسباب . يصل رمحه احلديث اآلخر من أحب أن ينسأ له يف أجله و يوسع له يف رزقه فل

هنا احلديثان يتحدثان . شو سبب السعادة ؟ خالص العمل الصاحل ، شو سبب الشقاوة ؟ العمل الطاحل . 

فنحن ال ندري ما الذي كتب . عن سبب سعة الرزق و طول العمر ، قال حسن اجلوار و صلة األرحام 

و لذلك جاء يف احلديث الصحيح أن رجال  ...هو الذي  على اإلنسان ، أسعادة أم شقاوة ؟ لكن العمل

: قال . كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن ( : سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أو  .  )سل جيرانك فإن أحسنوا الثناء عليك فأنت مسلم و إن أساءوا الثناء عليك فأنت غير مسلم 

إذا األعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا و لذلك قال اهللا تعاىل يف   كما قال عليه الصالة والسالم

و (( ،  "اجلنة " : أي  ))فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى (( اآلية السابقة   

و كما أن رجال ال أقول مسلما و كما .  ))أما من بخل و استغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

 عاقال ال يستطيع أن يقول أنا أترك أسباب الصحة و أترك أسباب القوة و السعادة الدنيوية حبجة أن رجال

أنه إذا كان مقدر يل الصحة و السعادة الدنيوية راحية جتيين هذه السعادة و لو أنا ما اختذت سببا من 

أخالقا ، يأخذون بأسباب ما أحد يقول ذا ، بالعكس جتد الناس األشقياء الفاسدين سلوكا و . األسباب 

  .السعادة الدنيوية و الصحة البدنية ألم يعلمون يقينا أن هذه الصحة البد هلا من اختاذ األسباب 

كذلك يقال متاما بالنسبة للسعادة األخروية ، إذا املسلم يريد أن يكون سعيدا فعال ، فعليه أن يضع نصب 

ى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و أما من بخل و فأما من أعطى و اتق(( : عينيه اآلية السابقة 

من ( : إذا احلديث األول و الثاين على ظاهرمها متاما .  ))استغنى و كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة .  )أحب أن ينسأ له في أجله و يوسع له في رزقه فليصل رحمه 

لكن كما أن . خمبأة عنا غري معلومة لدينا كالسعادة و الشقاوة متاما  الرزق و طول العمر ، لكن النتيجة حنن

السعادة و الشقاوة هلا أسباب كذلك طول العمر و سعة الرزق هلا أسباب ، ال فرق بني هذه األسباب و 

 ((: تلك األسباب ، و يكفي يف إثبات أثر السببية يف السعادة األخروية أن نتذكر قول اهللا تبارك و تعاىل 

هذه الباء هنا سببية ، يعين  ))أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون (( ،  ))أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون 

أن النبي ( : بسبب عملكم الصاحل و أعظم األعمال الصاحلة هو اإلميان كما جاء يف احلديث الصحيح 

العمل . )تبارك و تعالى  اإليمان باهللا: عن أفضل األعمال قال : صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل قال 

اإلميان عمل قليب مش كما يظن بعض الناس أنه ال عالقة له بالعمل ال ، اإلميان أوال البد من أن يتحرك 

القلب باإلميان باهللا و رسوله مث البد أن يقرتن مع هذا اإلميان الذي وقر يف القلب أن يظهر ذلك على البدن 

نص قاطع صريح بأن دخول  ))ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ((  و اجلوارح ، لذلك فقوله تبارك و تعاىل



ليس بأمانيكم و ال أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا (( : اجلنة ليس مبجرد األماين كما قال تعاىل 

فمن يعمل مثقال ذرة (( : من يعمل خريا جيز به، من يعمل سوءا جيز به ، كما قال تعاىل  ))يجزى به 

  .لعلك أخذت جواب سؤالك .  ))يعمل مثقال ذرة شرا يره خيرا يره و من 

  .جزاك اهللا خريا   :السائل 

  .طيب ، هيئوا سؤاال آخر ، نعم   :الشيخ 

يقول أخ مسعنا من بعض اإلخوة أم كتبوا موضوعا عن التصوير ، أجاز فيه التصوير الفوتوغرايف و  :السائل 

  .أرجوا التوضيح   راجعك يف املوضوع و وافقته فهل هذا صحيح ؟

  .ال حيتاج إىل التوضيح ، كذب و زور   :الشيخ 

أخ يسأل يقول ان سرت العورة يف الصالة واجب و ليس شرطا ، فما مدى صحة هذا القول و  :السائل 

  .على هذا يصحح صالة من يصلي يف البنطال

ة متفق عليها بني األئمة األربعة و احلقيقة بالنسبة لشرطية العورة يف الصالة ، سرت العورة يف الصال :الشيخ 

غريهم ليس عليها دليل صريح يقتنع به كل طالب للعلم ، و لذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل و 

لكن هو تأمل يف حديث واحد رمبا فتح له باب االقتناع بالشرطية اليت نفاها و من ذلك صحة صالة من 

ال يقبل اهللا ( : أة ، أعين بذلك قوله عليه الصالة و السالم خاصة إذا كانت امر . يصلي مكشوف العورة 

فماذا يريد هذا السائل أكثر من  )ال يقبل اهللا صالة حائض إال بخمار ( ،  )صالة حائض إال بخمار 

هذا احلديث يف نفي قبول صالة املرأة اليت تصلي بغري مخار كاشفة عن نفسها إال أن يكون ظاهريا ليس له 

واسع يف الفقه ، فأنا أقول بأن اليت تصلي مكشوفة الرأس ال تقبل صالا لكن إذا صلت مثال جمال و أفق 

مكشوفة القبل و الدبر تقبل صالا ، إن كان وصل الفقه إىل مثل هذا الفهم ، فهو بال شك مما ال نويل فيه 

هللا صلى اهللا عليه نهى رسول ا( : من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال يف تفسري حديث أيب هريرة 

فإذا بال يف إناء و أراق ما يف اإلناء من " قال ذاك الظاهري القدمي  )وسلم عن البول في الماء الراكد 

نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( : هكذا يقولون ، احلديث ماذا يقول . "البول يف املاء الراكد جاز 

ليس فيها ماء جار ، فال جيوز باالتفاق البول يف هذا املاء  حبرية صغرية هنا.  )عن البول في الماء الراكد 

لو بال يف إناء فارغ مث أراق هذا البول من اإلناء يف املاء الراكد : لكن شذ بعض الظاهرية و قال . الراكد 

من حيث التعبري العريب هذا الذي بال يف اإلناء الفارغ و مأله بوال هذا ال  ...ما الذي الحظ . جاز 

  .عليه أنه بال يف املاء الراكد حقيقة من ناحية عربية هذا بال يف اإلناء الفارغ  يصدق

لكن النكتة يف املوضوع انه ذاك الظاهري بقول مادام ما بال مباشرة يف املاء الراكد و إمنا بال يف إناء فارغ ، 



كل إنسان يفهم أن الرسول فهذا عجيب ألن  . فلو أفرغ هذا البول من اإلناء الفارغ إىل املاء الراكد جاز 

عليه السالم حينما ى عن البول يف املاء الراكد أوال قصد احملافظة إما على طهارة املاء و إما على األقل 

، قد يكون املاء كثريا مثال فال ينجسه هذا البول مهما كان كثريا لكن هو تلوث على ...على نقاوة املاء 

السالم حينما ى عن البول يف املاء الراكد قصد على األقل احملافظة فإذا الرسول عليه الصالة و . األقل 

على نقاوة املاء ، أن اإلنسان إذا شاف إنسان يبول يف هذا املاء و لو نظر إليه النظرة الشرعية فوجده فارغا 

ل ، فإذا ألنه مل يتغري أحد أوصافه الثالثة لكن نفسه تأىب أن تشرب من هذا املاء و قد وقع فيه ذلك البو 

الرسول صلى اهللا عليه و سلم حينما ى عن البول يف املاء الراكد قصد على األقل احملافظة على نقاوة املاء 

فضال عن جناسته أو احملافظة على طهارته هذا أو ذاك يتحقق و لو بتلك الوسيلة اليت تصورها ذلك 

املاء الراكد عاجل أمرا طبيعيا ليس خياليا ،ألن  اإلنسان، و الرسول صلى اهللا عليه و سلم ملا ى عن البول يف

اإلنسان هذا املثال الثاين بال يف اإلناء الفارغ مث أراقه يف املاء الراكد يعين هو خيايل أكثر مما هو واقعي هو 

 أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأيت إىل اإلناء الفارغ فيملؤه بوال مث: ختيل هذه الصورة لكن بالتعبري الشامي 

األمر األول ال : يريقه يف املاء الراكد ، هذه صورة خيالية حمظ هو ختيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ، فيقول 

. جيوز و األمر اآلخر جيوز ، ملاذا ؟ ألن الرسول ى عن البول يف املاء الراكد و هذا ما بال يف املاء الراكد 

مثل ما بقولوا كل . رق بينه و بني األول فالنتيجة واحدة حنن نقول لغة ما بال يف املاء الراكد لكن فقها ال ف

و كما تصورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي يف اإلناء الفارغ ماسورة . الدروب بتودي على الطاحون 

طويلة ممكن يف أعلى جبل بال يف هذه املاسورة وررر من البول يف املاء الراكد جني نقول يف فرق بني إذا بال 

ال يقبل ( : كذلك نريد أن نقول إذا قال الرسول عليه السالم . أو بواسطة املاسورة هذه هذا مجود مباشرة 

أن هذا دليال أنه ال جيوز للمرأة أن تصلي إال و هي ساترة لعورا ألن رأسها  )اهللا صالة حائض إال بخمار 

 فهذا أشكل و أفسد لصالا و منها لو صلت و فخذها بائن مثال ...من العورة ، لكن هناك عورة أكرب و 

  .لذلك فهذا احلديث الواحد يكفي دليال جلمود على أن سرت العورة 
  


